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Unit 3, Eastman Way, Hemel Hempstead, HP2 7DU  
Tel: +44(0)1442 215200     Fax: +44(0)1442 210050 

 Web: www.victorylighting.co.uk 

Powierznia grzewcza:   1200mm x 600mm 

Minimalna odległość:- 500mm   

DANE TECHNICZNE: 

220/240 VAC 3kW 50Hz 1 Faza 8.33A 

 

Wymiana lamp – Quote 54241037 

VLP20 Mobilny promiennik do suszenia 
 

 

 

 

 

 

 

  Cechy produktu: 

• 500mm, 1kW, wysoka moc, kontrola świecenia, krótkie fale podczerwieni 
emitowane przez lampy umiejscowione w kasetach podtrzymującach  

• Długa żywotność lamp (20 000 godzin pracy, co oznacza średnio 4-5 lat 
profesjonalnej, ciągłej pracy.   

• Wyposażony  w dwa  regulowane uchwyty do kaset, co ułatwia pracę przy 
suszeniu 

• Specjalnie dostosowana moc elektryczna i kontrola czasu grzania, 
pozwalająca na regulację ciepła 0-100% poprzez bliźniacze 30 minutowe 
zegary ( jeden do ustawiania czasu wstępnego suszenia FLASH a drugi do 
ustawiania czasu suszenia właściwego BAKE).  

• Stabilny chromowany stojak o wysokości 1,8m wyposażony w blokadę 
tylnych kół 

• Łatwa konserwacja kaset z uwagi na brak wentylatorów.   
• Łatwa regulacja wysokości ( przesuwanie i blokada wysokości) 
•  Możliwość poziomego i pionowego ustawienia pozycji kasety z lampami 
• Indywidualne włączanie kaset z lampami 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Promiennik VLP20 posiada dwie świecące lampy o mocy 1 kW, usytuowane wewnątrz dwóch kaset 
podtrzymujących.  

Lampy emitują krótkie fale podczerwone idealne do suszenia farb wodorozcienczalnych.  

Każda kaseta, w której posadowiona jest lampa może być regulowana i zablokowana w wybranej 
pozycji, tak by dostosować pozycję lamp do suszenia nadwozia samochodu.  

Regulacja wysokości odbywa się za pomocą mechanizmu przesuwnego z uchwytem.  

Promiennik jest sterowany za pomocą sterownika odpowiadającego za suszenie wtępne i suszenie 
właściwe.  
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Technologia Infrared Błyskawiczne Ciepło 
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